
 

                 Centrum vedecko-technických informácií SR 

                Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 

 

Pozícia: Projektový manažér medzinárodných projektov 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: v zmysle dohody 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1 600,- € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné 

predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona  

č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v 

platnom znení 

 

Informácie o pracovnom mieste: 

- Riadenie medzinárodných projektov na úrovni členských štátov EÚ, komunikácia 

s koordinátorom projektu a s ďalšími účastníkmi jednotlivých projektových aktivít 

- Zabezpečovanie výstupov projektu (napr. príspevky do news lettra, organizácia spoločných 

školení, vyhodnotenie a zhrnutie best practices používaných v zúčastnených členských štátoch 

EÚ) 

- Vypracovávanie správ o pokroku realizácie projektu 

- Vypracovávanie podkladov pre verejné obstarávania (opis zákazky, vyhodnotenie cenových 

ponúk)  

- Networking s členmi medzinárodného konzorcia 

- Účasť na zahraničných projektových aktivitách organizovaných členmi konzorcia. 

 

Požadované vzdelanie 

vysokoškolské I. stupňa 

externý študent PhD. 

 

Požadovaná prax 

Minimálne 1 rok 

 

Jazykové znalosti 

Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej 

úrovni) – nutná podmienka 

2. jazyk výhodou 

 

PC znalosti – používateľ  

Microsoft Word – pokročilý  

Microsoft Excel – pokročilý  

Microsoft Powerpoint - pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý  

 

Odborné predpoklady a zručnosti: 

- skúsenosti s riadením projektov, vedením dokumentácie a administratívno-správnymi činnosťami s tým 

súvisiacimi 

- skúsenosti s vypracovávaním pravidelných správ o pokroku realizácie projektu 

- skúsenosti s prípravou podkladov k verejným obstarávaním a tvorbou mediálnych výstupov v podobe 

PR článkov a tlačových správ. 

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať: 

- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné  

a inovačné prostredie na všetkých úrovniach; 



 

- výbornými prezentačnými schopnosťami; 

- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci; 

- analytickým a logickým myslením; 

- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou. 

Zamestnanecké výhody  

Odborný rast, školenia  

Postupné zaučenie sa na pozíciu národného kontaktného bodu pre program Horizont Európa 

Pružná pracovná doba  

Firemné akcie (športové, spoločenské)  

Príspevok na športovanie 

Príspevok na DSS 

Práca v dynamickom kolektíve 

Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia 

 

Informácie o výberovom konaní 

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými 

prílohami sú: 

1. motivačný list,  

2. profesijný životopis vo formáte Europass, 

3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.  

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, 

najneskôr do 30. 11. 2022. 

 

Adresa spoločnosti 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/A   

811 04 Bratislava 

 

Kontakt 

Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk 

     

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 17.10.2022. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 22. 12. 2022. 


